VERSLAG OP HOOFDLIJNEN / ACTIEPUNTEN
Overleg vrijdag 11 nov.’16
1. Mededelingen
! Het overleg is gepland om ‘de opbrengst tot nu toe’ te bespreken, ter
voorbereiding op de eerstvolgende inspiratiesessie. Vandaag beslissen we of de
opbrengst voldoende is voor een bijeenkomst in december.
! Vandaag is John Olde Olthof voor het eerst aanwezig. Bert heeft op voorspraak
van Herman een gesprek met John gehad over de mogelijkheid om als nieuw RvT
lid voor Stichting Senang, aandachtsgebied financiën, toe te treden. John werkt
voor o.a. Jeugdformaat en Boshaege en wacht de goedkeuring door de
renumeratiecommissie bij die instellingen af.
! Verder is de aanvraag van de ANBI nog niet geheel afgerond, vandaag dienen de
jaarverslagen van 2013-2015 en de prognose voor 2016 en 2017 te worden
vastgesteld en te worden ondertekend. John vraagt of de ANBI-status alleen
nodig is mbt belastingvrije giften. Heidi geeft aan dat de status tevens kan
worden gezien als een keurmerk voor kwaliteit, bijv. bij de aanvraag voor
subsidies.
2. Verslag en actiepunten 16 sept.
Het verslag van 16 september is een goede weergave van alles wat tot op heden in gang
is gezet en wordt vastgesteld.
3. Planvorming en ontwikkeling methodiek
Mira heeft het voortouw genomen om het plan van aanpak mbt de methodiek verder uit
te werken. Elly en Heidi hebben meegelezen en toevoegingen gedaan. Er ligt nu een
prima plan als basis om nader besproken te worden. De volgende aandachtspunten
komen daaruit voort:
• Het is goed de doelgroep aan te scherpen;
• Waar mogelijk relevante getallen toevoegen om e.e.a. te onderbouwen;
• Verzekeringskant, bijv. wanneer Senang bestaande jeugdinstellingen met haar
aanbod dusdanig kan “ontzorgen“, dat het mogelijk kosten m.b.t. behandeling
bespaart (John bespreekt dit verder met Herman);
• Waarden en normen meer specifiek beschrijven wat daarmee bedoeld wordt;
• Let op de kwaliteitsnorm bij werven studenten: VOG, toets de competenties;
• Check of er een ‘knip’ is tussen een jeugdteam en een wijkteam binnen gem.
Almelo;
• Stem voorafgaand aan de inspiratiesessie de inhoud van dit plan af met o.a. Ernst
Bolmeijer (actie Bert);
• Essentie van de inspiratiesessie is: het enthousiast vertellen over het

gedachtengoed, de inhoud van het plan, de werkwijze van Senang en het voorstel
om de uitwerking ‘in samenwerking op te pakken’ met specifiek de vraag “wat
kun jij doen?”. Wel van belang dat Stichting Senang dit ‘stuurt’.
Afgesproken wordt dat Mira de wijzigingen zal doorvoeren en het plan opnieuw rond
stuurt naar de aanwezigen.
John adviseert om met potentiele samenwerkingspartners (GGZ) vooraf in gesprek te
gaan, o.a. om ‘bestuurders mee te nemen in het denkspoor’. Ook van belang is om goed
te kijken naar wie er aan tafel zit: mensen vanuit een uitvoerende, beleidsmatige of
bestuurlijke rol en wat we met hen willen bereiken: informeren en/of betrekken?.
Herman en Bert zouden dan voor de inspiratiesessie contact moeten hebben gehad met
de gemeente. In de bijlage staan de namen weergegeven van diegenen die bij de vorige
sessie uitgenodigd waren.
Heidi ontvangt graag de lijst terug van een ieder met daarbij de aantekening: wel of niet
uitnodigen en wat willen we met hen bereiken.
Stichting Senang werkt vanuit een zorginhoudelijke, wetenschappelijke en
onderwijskundige visie en zoekt daarmee tevens aansluiting bij de wensen van gemeenten
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de zorg voor jeugd. Binnenkort meer info
op: www.mijnkinderstem.nl

